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és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra



Jog sza bá lyok

A Kormány
263/2007. (X. 5.) Korm.

rendelete
a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szó ló

Meg ál la po dás (SzMGSz) 2007. évi mó do sí tá sa i nak 
és ki egé szí té se i nek ki hir de té sé rõl

(Az SzMGSz 2007. évi mó do sí tá sai és ki egé szí té sei 
a Ma gyar Köz tár sa ság vo nat ko zá sá ban 

2007. jú li us 1-jén léptek hatályba.)

1. §

A Kormány, tu do má sul vé ve az SzMGSz-nek a Vas utak 
Együtt mû kö dé si Szer ve ze te (OSzZsD) Fõ bi zott sá ga ál tal
2006. no vem ber 17-én el fo ga dott mó do sí tá sai és ki egé szí -
té sei szö ve gét, azo kat e ren de let tel ki hir de ti.

2. §

(1) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szóló Meg -
állapodás (SzMGSz) ki hir de té sé rõl szóló 170/2002. (VIII. 7.) 
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R1.) 2. §-ában ki hir de tett
SzMGSz mel lék le tei 2007. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé szí té -
se i nek orosz nyel vû hi te les szö ve gét, illetve azok ma gyar
nyel vû for dí tá sát e ren de let mel lék le tei tar tal maz zák. 

(2) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szóló Meg -
álla po dás (SzMGSz) 2006. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé -
szí té se i nek ki hir de té sé rõl szóló 76/2007. (IV. 19.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R2.) 1. szá mú mel lék le te e ren -
de let – az SzMGSz 2. szá mú mel lék le té nek mó do sí tá sát
tar tal ma zó – 1. mel lék le te sze rint mó do sul. 

(3) A Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va ro zás ról szóló Meg -
álla po dás (SzMGSz) 2005. évi mó do sí tá sa i nak és ki egé -
szí té se i nek ki hir de té sé rõl szóló 260/2005. (XII. 9.) Korm.
ren de let (a to váb bi ak ban: R3.) 4. mel lék le té ben ki hir de tett 
SzMGSz 5. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

(4) Az R1.-gyel ki hir de tett SzMGSz 12.6. szá mú mel -
lék le te e ren de let 3. mel lék le té ben fog lalt 9.1. pont tal egé -
szül ki.   

(5) Az R3. 10. mel lék le té ben ki hir de tett SzMGSz
14. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let 4. mel lék le té ben
fog lalt 2. Fe je zet tel.

(6) Az R2. 5. mel lék le té ben ki hir de tett SzMGSz 22. szá -
mú mel lék le te e ren de let 5. mel lék le te sze rint  módosul. 

3. §

A Ma gyar Köz tár sa ság a Nem zet kö zi Vas úti Áru fu va -
ro zás ról szóló Meg ál la po dás sal (SzMGSz) kap cso la to san
a kö vet ke zõ nyi lat ko za tot te szi:

,,A je len Meg álla po dás – és azok mó do sí tá sai, ki egé szí té -
sei – nem be fo lyá sol ják azo kat a kö te le zett sé ge ket, ame lyek
Ma gyar or szág euró pai uni ós tag sá gá ból fa kad nak. Kö vet ke -
zés kép pen je len Meg álla po dás ren del ke zé sei sem együt te -
sen, sem ön ma guk ban nem idéz he tõk, vagy ér tel mez he tõk
úgy, mint amelyek ér vény te le ní tik, mó do sít ják vagy bár -
mi lyen más mó don be fo lyá sol ják Ma gyar or szág nak kü lö -
nö sen a Csat la ko zá si Szer zõ dés sel vál lalt, az  Európai
 Közösséget lét re ho zó Szer zõ dés bõl, az Euró pai Uni ó ról
szóló Szer zõ dés bõl, va la mint ál ta lá ban vé ve az Euró pai
Unió el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból szár ma zó kö te le -
zett sé ge it.”

4. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba. 

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. mel lék let 
a 263/2007. (X. 5.) Korm. ren de let hez

Az R2.-vel ki hir de tett SzMGSz 1. szá mú mel lék le te az
aláb bi ak sze rint mó do sul:

,,2. szá mú mel lék let”
(Meg jegy zés: 
Te kin tet tel ar ra, hogy az SzMGSz 2. szá mú mel lék let

mó do sí tá sa i nak orosz nyel vû hi te les szö veg e 1217,
 magyar nyel vû szö veg e pe dig 1261 ol dal, ezért azok a
 mellékelt CD-n ta lál ha tók.)

A Kormány
268/2007. (X. 18.) Korm.

rendelete
a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet magyar nemzeti
bizottságának fel ada ta i ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl

A Kormány a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet rõl
 szóló 1948. évi egyez mény nek az 1993. évi mó do sí tá sok -
kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek ki hir de té sé -
rõl  szóló 2003. évi LXXIX. tör vény 4.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35.  §-ának (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1.  §

A Kormány a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet
(a továb biak ban: IMO) ma gyar nem ze ti bi zott sá gá nak
(a továb biak ban: Bi zott ság) fel ada ta it és mû kö dé sé nek
rend jét a kö vet ke zõk ben ál la pít ja meg.

2.  §

A Bi zott ság fel ada ta:
a) az IMO mun ká já ban va ló ma gyar rész vé tel ko or di -

ná lá sa,
b) az IMO szer ve i ben tár gyalt kér dé sek re vo nat ko zó

ál lás fog la lás ki ala kí tá sa az ülés sza kon részt ve võ ma gyar
kül dött ség ré szé re,

c) ja vas la tok ki ala kí tá sa a köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ré szé re az IMO ke re té -
ben ki dol go zott nem zet kö zi egyez mé nyek hez va ló csat la -
ko zás ra,

d) ja vas lat té tel a mi nisz ter ré szé re az IMO szer vei ál tal
ho zott ha tá ro za tok és aján lá sok el fo ga dá sá ra,

e) a ki hir de tett nem zet kö zi egyez mé nyek, el fo ga dott
ha tá ro za tok és aján lá sok vég re haj tá sá nak fi gye lem mel kí -
sé ré se,

f) az IMO to vább kép zé si prog ram ja i nak hasz no sí tá sa
a ten ge ré sze ti igaz ga tás fel ké szült sé gé nek biz to sí tá sa cél -
já ra.

3.  §

(1) A Bi zott ság ti zen há rom tag ból ál l, be le ért ve az el nö -
köt és a tit kárt.

(2) A Bi zott ság el nö két és tit ká rát a mi nisz ter az ál ta la
ve ze tett mi nisz té rium köz tiszt vi se lõi kö zül hat éves idõ tar -
tam ra ne ve zi ki.

(3) A Bi zott ság to váb bi tag ja it a mi nisz ter hat éves idõ -
tar tam ra a (4) be kez dés sze rin ti ja vas la tok alap ján ne ve zi
ki. A mi nisz ter dönt az el nök, a tit kár és a to váb bi ta gok
vissza hí vá sá ról is, a (4) be kez dés sze rint ja va solt ta gok
ese té ben az ott meg ha tá ro zott sze mé lyek ja vas la tá nak
figye lembe véte lével.

(4) A Bi zott ság egy-egy tag já ra vo nat ko zó an ja vas lat té -
tel re jo go sul tak:

a) ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
b) kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter,
c) hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter,
d) kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
e) ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter,
f) fog lal ko zás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
g) ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter,
h) a köz le ke dé si ha tó ság ve ze tõ je,
i) a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ve ze tõ je,
j) ten ge ri, illetve ten ge ré sze ti te vé keny sé gek hez kap cso -

ló dó kép zést foly ta tó fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je,

k) a ten ger ha jó zás ban érin tett vál lal ko zá so kat tö mö rí tõ
szak mai ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek.

(5) A mi nisz ter a Bi zott ság mû kö dé sé be ta nács ko zá si
jog gal más szer ve ze te ket is be von hat.

4.  §

(1) A Bi zott ság mun ká ját a tit kár szer ve zi és ko or di nál ja 
a Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott ügy rend és mun ka terv sze -
rint.

(2) A Bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább két
al ka lom mal ülé se zik.

(3) A Bi zott ság ülé se it a na pi rend egy ide jû meg kül dé sé -
vel az el nök hív ja össze. A Bi zott ság össze hí vá sá ra a Bi -
zott ság tit ká ra tesz ja vas la tot. In do kolt eset ben a Bi zott ság
össze hí vá sát az IMO szak bi zott sá gai ülés sza ka i nak na pi -
rend jén sze rep lõ té má ban érin tett szer vet kép vi se lõ tag is
kez de mé nyez he ti.

(4) A Bi zott ság össze hí vá sa in do kolt kü lö nö sen
a) az IMO Köz gyû lé se in sze rep lõ fel ada tok meg tár -

gya lá sá ra;
b) az IMO Ta nács ülés sza ka elõtt, amennyi ben azon

ma gyar kül dött ség vesz részt, vagy ezt a tár gyalt kér dé sek
in do kol ják;

c) az IMO szak bi zott sá ga i nak ülés sza kai elõtt.

(5) Az IMO szak bi zott sá ga i nak ülés sza kai elõtt az
 elnök a Bi zott ság szû kí tett – csak a tár gyalt té mák ban a
sze mé lyük re ja vas la tot tet t mi nisz ter, illetve szer ve zet
 feladatköre sze rint érin tett bi zott sá gi ta gok rész vé te lé vel
tar tan dó – ülé sét is össze hív hat ja.

(6) A Bi zott ság ülé se it az el nök ve ze ti. A szû kí tett ülé se ket 
az el nök meg bí zá sá ból a Bi zott ság tit ká ra is le ve zet he ti.

(7) A Bi zott ság ha tá ro zat ké pes, ha tag ja i nak leg alább
fe le je len van. Ha tá ro za ta it a Bi zott ság a je len lé võk egy -
sze rû sza va zat több sé gé vel hoz za meg. Sza va zat egyen lõ -
ség ese tén az el nök sza va za ta dönt.

(8) A Bi zott ság szû kí tett ülé se ha tá ro zat ké pes, ha a tár -
gyalt té mák ban érin tett bi zott sá gi ta gok nak leg alább fe le
je len van. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a le ve ze tõ el nök sza -
va za ta dönt.

(9) A Bi zott ság ál lás fog la lá sá ról az érin tet te ket a
 Bizottság el nö ke vagy annak meg bí zá sá ból a tit kár ér te sí ti.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve zet ma gyar nem -
ze ti bi zott ság ár ól  szóló 12/1987. (XII. 14.) KM ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter

83/2007. (X. 6.) GKM–PM
együttes rendelete

a vasúti hálózat-hozzáférési díjrendszer kereteirõl,
valamint a hálózat-hozzáférési díjak képzésének

és alkalmazásának alapvetõ szabályairól

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXI II. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (2) be kez dés 4. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont jában, a pénzügy -
miniszter fel adat- és hatáskö rérõl  szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

I. Fe je zet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ

vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: pályahálózat-mûköd -
tetõ),

b) a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet re (a to -
váb bi ak ban: VPSZ),

c) a hoz zá fé rés re jo go sult ra [Vtv. 53.  § (1) be kez dés],
va la mint

d) a vas úti igaz ga tá si szerv re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) alap szol gál ta tás dí ja: a Vtv. 3. szá mú mel lék let

I. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj;
b) díj meg ál la pí tó szer ve zet:
ba) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mûköd -

tetõ pá lya vas úti tár sa ság,
bb) a nyílt hoz zá fé ré sû sa ját cé lú vas úti pá lya há ló za tot

mû köd te tõ, de vál lal ko zó vas úti te vé keny sé get nem vég zõ
vas úti tár sa ság,

bc) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mûköd -
tetõ in teg rált vas úti tár sa ság (a továb biak ban: in teg rált
vas úti tár sa ság) ese tén a VPSZ;

c) já ru lé kos szol gál ta tás dí ja: a Vtv. 3. szá mú mel lék let
II. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj;

d) ki egé szí tõ szol gál ta tás dí ja: a Vtv. 3. szá mú mel lék let 
III. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tá sért fi ze ten dõ díj;

e) mel lék szol gál ta tás dí ja: a Vtv. 3. szá mú mellékle t
IV. pont já ban meg ha tá ro zott szol gál ta tás dí ja.

II. Fejezet

DÍJSZABÁSI RENDSZER

A díjszabási rendszer alapelvei

3.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet biz to sít ja, hogy
a) a Vtv. 55.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott díj sza -

bá si rend szer a vas úti pá lya há ló zat egé szé re vo nat ko zó an
azo nos el ve ken ala pul jon,

b) a fi ze tett, illetve el szá molt há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak
azo no sak le gye nek az adott me net ren di év re vo nat ko zó
Há ló za ti Üz let sza bály zat ban köz zé tett hálózat-hozzáfé -
rési dí jak kal.

(2) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a vas úti pá lya há ló zat
fenn tar tá sá nak (kar ban tar tás, fel újí tás, fej lesz tés) cél já ra
igény be vett pá lya há ló zat-ka pa ci tá so kért leg fel jebb az
alap szol gál ta tás és a já ru lé kos szol gál ta tás díj át számít -
hatja fe l a hoz zá fé rés re jo go sult szá má ra.

(3) Az arány ta lan sá gok el ke rü lé se ér de ké ben az alap -
szol gál ta tás és a já ru lé kos szol gál ta tás díj át, va la mint
a Vtv. 55.  § (9)–(10) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott egye di
fel árat éssze rû nagy sá gú for ga lom ra és idõ tar tam ra vo nat -
ko zó an át la gol ni le het, azon ban az át la golt díj mér té ké nek
arány ban kell áll nia az érin tett szol gál ta tá sok in do kolt
költ sé ge i vel és rá for dí tá sa i val.

(4) A díj struk tú ra ki ala kí tá sá nak alap jai az aláb bi ak
 lehetnek:

a) a ki lo mé ter-tel je sít mény,
b) a vo nat össze té te le,
c) a se bes ség,
d) a ten gely ter he lés,
e) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé nek mér té ke,
f) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé nek idõ pont ja,

va la mint
g) a vas úti pá lya há ló zat igény be vé te lé nek idõ tar ta ma.

A hálózat-hozzáférési díjak meghatározása

4.  §

(1) A há ló zat-hoz zá fé ré si díj ele mei:
a) az alap szol gál ta tás dí ja,
b) a já ru lé kos szol gál ta tás dí ja,
c) a ki egé szí tõ szol gál ta tás dí ja,
d) a mel lék szol gál ta tás dí ja.

(2) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a há ló zat-hoz zá fé ré si  díjat 
az adott me net ren di év re elõ re ha tá roz za meg az utol só le -
zárt üz le ti év tény le ges in do kolt költ sé gei és rá for dí tá sai
alap ján. In do kolt költ ség nek és rá for dí tás nak az adott tech -
no ló gi ai-szol gál ta tá si szint biz to sí tá sá hoz fel tét le nül szük -
sé ges azon költ sé gek és rá for dí tá sok te kint he tõk, ame lye ket 
a pi a con nem le he tett vol na ala cso nyabb áron be sze rez ni.
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(3) Az alap szol gál ta tás dí ja meg egye zik a szol gál ta tás nyúj -
tá sá nak egy vo nat ra esõ, a pá lya há ló zat-mû köd te tõ nél fel me -
rü lõ in do kolt köz vet len költ sé gei és rá for dí tá sai össze gé vel,
amely be a VPSZ ré szé re fi ze tett meg bí zá si díj is be le tar to zik.

(4) A já ru lé kos szol gál ta tá sok dí já nak meg ha tá ro zá sa
so rán a díj meg ál la pí tó szer ve zet figye lembe ve szi a vas úti
szol gál ta tá sok ver seny hely ze tét, de a díj nak leg alább a
szol gál ta tás nyúj tá sá val kap cso lat ban a pályahálózat-
 mûködtetõnél fel me rü lõ va la mennyi in do kolt költ ség re és
rá for dí tás ra fe de ze tet kell biz to sí ta nia.

(5) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a ki egé szí tõ és mel lék -
szol gál ta tá sok díj át

a) ha a szol gál ta tást ki zá ró lag a pályahálózat-mûköd -
tetõ nyújt ja, ak kor a szol gál ta tás tény le ges ki hasz nált sá gi
szint je alap ján szá mí tott in do kolt költ sé gek és rá for dí tá sok 
alap ján,

b) több szol gál ta tó je len lé te ese tén a töb bi szol gál ta tó
ál tal al kal ma zott díj figye lembe véte lével

ál la pít ja meg.

5.  §

A hoz zá fé rés re jo go sult és a pá lya há ló zat-mû köd te tõ
kö zött a vas úti pá lya há ló zat-ka pa ci tás biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó szer zõ dés ben – in teg rált vas úti tár sa ság ese tén az
 általa mû köd te tett vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó an
a bel sõ meg álla po dás alap ján – le kö tött, de tény le ge sen
igény be nem vett szol gál ta tá so kért a hoz zá fé rés re jo go sult
az alap szol gál ta tás dí já nak Há ló za ti Üz let sza bály zat ban
meg ha tá ro zott olyan mér té kû há nya dát fi ze ti, amely ösz -
tön zi a vas úti pá lya há ló zat ha té kony ki hasz ná lá sát.

Felárak érvényesítése

6.  §

Ha a pá lya há ló zat-mû köd te tõ or szá gos vagy ál lam i
 tulajdonban lé võ vas úti pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, elõvá rosi
vas úti pá lya há ló za tot mû köd tet, to váb bá a hoz zá fé rés re jo -
go sul tak ál tal vár ha tó an fi ze ten dõ és az el szá mo lan dó há ló -
zat-hoz zá fé ré si dí jak, va la mint a nyúj tott ál lam i tá mo ga tás
össze ge a pá lya há ló zat-mû köd te tõ e te vé keny sé gé vel kap -
cso la tos összes vár ha tó in do kolt költ sé gét és rá for dí tá sát
nem fe de zi, ak kor a díj meg ál la pí tó szer ve zet fel szá mít ja a
Vtv. 55.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel árat.

7.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a Vtv. 55.  § (9) bekez -
dése sze rin ti fel árat a (2) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével ér vé nye sít he ti a túl ter helt nek mi nõ sí tett
vas úti pá lya sza ka szok ra vo nat ko zó an. A díj meg ál la pí tó
szer ve zet a fel árat idõ sza ko san is fel szá mít hat ja, kü lö nö -

sen ak kor, ha nem ál l ren del ke zés re a túl ter helt nek mi nõ sí -
tett pá lya sza kasz nak meg fe le lõ, fel ár nél kül igény be
 vehetõ he lyet te sí tõ pá lya sza kasz.

(2) A díj meg ál la pí tó szer ve zet be szün te ti a Vtv. 55.  §
(9) be kez dé se sze rin ti fel ár fel szá mí tá sát az érin tett vas úti
pá lya sza kasz ra vo nat ko zó an, ha a pályahálózat-mûköd -
tetõ nem ké szít kü lön jog sza bály sze rin ti  kapacitásbõvítési 
ter vet, vagy nem ha la d elõ re a ka pa ci tás bõ ví té si terv ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé si terv meg va ló sí tá sá val. A díj -
meg ál la pí tó szer ve zet azon ban a vas úti igaz ga tá si szerv
 jóváhagyásával to vább ra is fel szá mít hat ja e fel ára kat, ha
a ka pa ci tás bõ ví té si terv a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ -
jé nek ér dek kö rén kí vül ál ló ok  miatt nem va ló sít ha tó meg,
vagy ha a ren del ke zés re ál ló le he tõ sé gek gaz da sá gi vagy
pénz ügyi szem pont ból nem vál lal ha tók.

Kedvezmények nyújtása

8.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a ha son ló szolgáltatá -
sokra ha son ló ked vez mé nye ket al kal maz.

(2) A ked vez mé nyek csak meg ha tá ro zott vas úti pá lya -
sza kasz ra fel szá mí tott há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak ra vo nat -
koz hat nak.

9.  §

(1) Or szá gos vagy ál lam i tu laj don ban lé võ vas úti  pályát
tar tal ma zó tér sé gi és elõ vá ro si nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
 pályahálózat ese tén a díj meg ál la pí tó szer ve zet ál ta lá nos
ked vez ményt csak ab ban az eset ben nyújt hat, ha a hoz -
záférésre jo go sul tak ál tal vár ha tó an fi ze ten dõ és el szá mo -
lan dó há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak, va la mint a nyúj tott ál lam i
tá mo ga tás össze ge a pá lya há ló zat-mû köd te tõ e te vé keny -
sé gé vel kap cso la tos összes in do kolt költ sé gét fe de zi.

(2) A vas úti köz le ke dé si és a más köz le ke dé si te vé keny sé -
gek ál tal oko zott, iga zol ha tó an más hon nan meg nem  térülõ
kör nye ze ti, bal ese ti és inf ra struk tu rá lis költ sé gek kö zöt ti kü -
lönb sé gek meg ha tá ro zá sá ra szol gá ló mód szer tant és szá mí tá -
so kat a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter az ál ta la ve ze tett mi -
nisz té rium hon lap ján te szi köz zé, amely alap ján a díj meg ál la -
pí tó szer ve zet – fel té ve, hogy a pá lya há ló zat-mû köd te tõ a
Vtv. 55.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki egyen lí tõ jut ta -
tás ban ré sze sül – meg ha tá roz za és ér vé nye sí ti a ki egyen lí tõ
jut ta tás sal ará nyos ál ta lá nos ked vez mény mér té két.

(3) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese ti és azon -
na li me net vo na lak ese tén ál ta lá nos ked vez mény nem
 vehetõ igény be.

(4) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a há ló zat-hoz zá fé ré si díj -
ra vo nat ko zó ál ta lá nos ked vez ményt nem ve het igény be.



10.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot tak figye lembe véte lével

a) új vas úti szol gál ta tá sok ki fej lesz té sé nek és be ve ze -
té sé nek ösz tön zé sé re, vagy

b) nagy mér ték ben ki hasz ná lat lan pá lya sza ka szok ra
vo nat ko zó idõ sza kos, de leg fel jebb az adott me net ren di
év re vo nat ko zó an ér vé nyes egye di ked vez mény nyúj tá sá -
ra jo go sult a 11.  §-ban meg ha tá ro zott tár gya lás le foly ta tá -
sát köve tõen.

(2) Or szá gos vagy ál lam i tu laj don ban lé võ vas úti  pályát
tar tal ma zó tér sé gi és elõ vá ro si nyílt hoz zá fé ré sû vas úti
 pályahálózat ese tén a díj meg ál la pí tó szer ve zet egye di ked -
vez ményt csak ab ban az eset ben nyújt hat, ha a hozzáfé -
résre jo go sul tak ál tal vár ha tó an fi ze ten dõ és el szá mo lan dó
díj be vé tel több let meg ha lad ja a ked vez mény nyúj tá sa
 miatt vár ha tó an fel me rü lõ pót ló la gos költ sé gek és rá for dí -
tá sok össze gét.

(3) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a há ló zat-hoz zá fé ré si
 díjra vo nat ko zó egye di ked vez ményt nem ve het igény be.

A díjszabási rendszer elemeire vonatkozó tárgyalások

11.  §

A díj sza bá si rend szer ele me i re vo nat ko zó, a díj meg ál la -
pí tó szer ve zet és a hoz zá fé rés re jo go sult kö zöt ti tár gya lás
meg szer ve zé sét a hoz zá fé rés re jo go sult írás ban ké rel me zi
a díj meg ál la pí tó szer ve zet nél, amely a ké re lem be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott 20 mun ka na pon be lül meg szer ve zi a tár -
gya lást. A tár gya lás kez de mé nye zé sé re a díj meg ál la pí tó
szer ve zet is jo go sult. A díj meg ál la pí tó szer ve zet a tár gya -
lást meg elõ zõ en leg alább 10 mun ka nap pal a tár gya lás he -
lyét és ide jét a hon lap ján köz zé te szi, to váb bá írás ban ér te -
sí ti a vas úti igaz ga tá si szer vet, amely a tár gya lást kötele -
zõen fel ügye li.

A díjszabási rendszer kötelezõ felülvizsgálata

12.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet mó do sít ja a díj sza bá si
rend szer ele me it, ha

a) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ hoz zá fé rés re jo go sul tak
ál tal fi ze tett, illetve el szá molt há ló zat-hoz zá fé ré si díj be vé -
te le,

b) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ nek nyúj tott ál lam i tá mo -
ga tás mér té ke,

c) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal mû köd te tett nyílt
hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló zat mé re te
kö zül leg alább az egyik je len tõs mér ték ben meg vál to zott
a díj sza bá si rend szer ele me i nek ko ráb bi meg ál la pí tá sa kor
figye lembe vett ér ték hez ké pest.

(2) A vas úti igaz ga tá si szerv el ren de li a díj sza bá si rend -
szer mó do sí tá sát, ha a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak meg ál la -
pí tá sá hoz figye lembe vett költ sé gek és rá for dí tá sok leg -
alább 5%-k al el tér nek az in do kolt költ sé gek tõl és rá for dí -
tá sok tól.

(3) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a Há ló za ti Üz let sza bály -
zat mó do sí tá sá nak köz zé té te lét 40 nap pal meg elõ zõ en
írás ban tá jé koz tat ja a vas úti igaz ga tá si szer vet, hogy a
 Hálózati Üz let sza bály zat mó do sí tá sa  miatt a díj sza bá si
rend szer ele me i nek kö te le zõ fe lül vizs gá la ta szük sé ges-e.

III. Fejezet

DÍJSZÁMÍTÁS

Díjképzési Módszertan és Díjszámítási Dokumentum

13.  §

(1) A díj meg ál la pí tó szer ve zet Díj kép zé si Mód szer tant
(a továb biak ban: DM) ké szít.

(2) A pá lya há ló zat-mû köd te tõ a há ló zat-hoz zá fé ré si
 díjak meg ha tá ro zá sá nak alap já ul szol gá ló költ sé ge ket és
rá for dí tá so kat a DM-ben meg ha tá ro zott mó don, el kü lö ní -
tet ten tart ja nyíl ván.

(3) A DM tar tal maz za:
a) a díj sza bá si rend szer ele mei meg ha tá ro zá sá nak

mód ját,
b) a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal e te vé keny sé gi kö ré -

ben nyúj tott va la mennyi szol gál ta tást,
c) a szám vi te li nyil ván tar tá si rend szer és a Vtv. 3. szá -

mú mel lék le té ben fel so rolt szol gál ta tá sok, va la mint a
 pályahálózat-mûködtetési te vé keny ség hez kap cso ló dó
egyéb szol gál ta tá sok költ sé gei, rá for dí tá sai kö zöt ti össze -
füg gé se ket,

d) a Vtv. 3. szá mú mel lék le té ben fel so rolt szol gál ta tá -
sok, va la mint a pá lya há ló zat-mû köd te té si te vé keny ség hez
kap cso ló dó egyéb szol gál ta tá sok költ sé gei és rá for dí tá sai
fel osz tá sá nak mód ját,

e) a szol gál ta tá sok köz vet len és köz ve tett költ sé gei,
 ráfordításai meg ha tá ro zá sá nak mód ját,

f) a költ sé gek és rá for dí tá sok fel osz tá sá nál al kal ma zott
tel je sít mény mu ta tó kat, va la mint azok mé ré sé nek mód ját,

g) a költ sé gek és rá for dí tá sok vas úti pá lya há ló zat egyes 
sza ka sza i ra tör té nõ fel osz tá sá nak mód ját,

h) az in do kolt költ sé gek és rá for dí tá sok kö ré nek meg -
ha tá ro zá sát,

i) a 12.  § (1) be kez dés sze rin ti je len tõs mér té ket,
j) a dí jak meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló tel je sít -

mény mu ta tó kat, to váb bá
k) az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -

dás ban ré szes ál la mok ban al kal ma zott gya kor la to kat,
 valamint azok figye lembevételének mód ját a DM el ké szí -
té se so rán.
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(4) A DM
a) egy ér tel mû en és el len õriz he tõ en meg ha tá roz za a

szám vi te li nyil ván tar tá si rend szer, va la mint a szolgálta -
tások költ sé gei és rá for dí tá sai kö zöt ti kap cso la tot,

b) ren del ke zik a szol gál ta tá sok költ sé ge i nek és rá for dí -
tá sa i nak a vas úti pá lya há ló zat olyan leg ki sebb egy sé ge i re
tör té nõ fel osz tá sá ról, amely le he tõ vé te szi, hogy a vas úti
pá lya há ló zat bár mely sza ka szá nak nyílt hoz zá fé ré sû vé
 minõsítése vagy az aló li men te sí té se ese tén is a nyílt hoz -
zá fé ré sû és a nem nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za ton
nyúj tott szol gál ta tá sok költ sé gei és rá for dí tá sai külön-
 külön meg ál la pít ha tók le gye nek,

c) a költ sé gek és rá for dí tá sok szol gál ta tá sok kö zöt ti
fel osz tá sá hoz azt a tel je sít mény mu ta tót (tel je sít mény mu -
ta tó kat) ren de li, amely a leg in kább tük rö zi a költ sé gek és
rá for dí tá sok egyes szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz fel me rült
ará nyát,

d) a pá lya há ló zat-mû köd te té si te vé keny ség kü lön jog -
sza bály alap ján el kü lö ní tett va la mennyi költ sé gé nek és
 ráfordításának a pá lya há ló zat-mû köd te tõ ál tal nyúj tott
szol gál ta tá sok kö zöt ti fel osz tá sát sza bá lyoz za.

(5) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a DM-et öt éven te, az el sõ 
nap tá ri év feb ru ár hó nap vé gé ig ké szí ti el.

(6) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a DM, a pá lya há ló -
zat-mû köd te tõ utol só üz le ti évé nek tény ada tai, a DM-ben
meg ha tá ro zott egyéb adat for rá sok pályahálózat-mûköd -
tetõ utol só üz le ti évé re vo nat ko zó ada tai, va la mint a vár ha -
tó köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás mér té ke alap ján ha tá -
roz za meg a díj sza bá si rend szer adott me net ren di év re
 vonatkozó ele me it. A díj meg ál la pí tó szer ve zet a há ló zat-
hoz zá fé ré si dí jak meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó rész le tes
szá mí tá so kat és a szá mí tá sok alap já ul szol gá ló ada to kat
a Díj szá mí tá si Do ku men tum ban (a továb biak ban: DD)
rög zí ti.

(7) A díj meg ál la pí tó szer ve zet a DD-ben meg ha tá ro zott
dí ja kat te szi köz zé a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban.

Adatszolgáltatás, ellenõrzés

14.  §

(1) Az in teg rált vas úti tár sa ság a DM és a DD el ké szí té -
sé hez szük sé ges va la mennyi in for má ci ót meg ad ja a VPSZ
szá má ra. Ha a VPSZ ál tal kért in for má ci ót az  integrált vas -
úti tár sa ság nem ad ja meg, a VPSZ a vas úti igaz ga tá si
szerv nél pi ac fel ügye le ti el já rást kez de mé nyez.

(2) A vas úti igaz ga tá si szerv ál tal meg ha tá ro zott tar tal -
mú, a költ sé gek és rá for dí tá sok DM sze rin ti fo lya ma tos
gyûj té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tást a pá lya há ló zat-
mû köd te tõ min den nap tá ri ne gyed év re vo nat ko zó an, a ne -
gye dé vet kö ve tõ 45 na pon be lül tel je sí ti.

(3) A vas úti igaz ga tá si szerv pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge
kö ré ben vizs gál ja a DM-ben meg ha tá ro zott adat gyûj tés és

költ ség fel osz tás meg fe le lõ sé gét, va la mint a DM és a pi a ci
árak alap ján ellen õr zi, hogy a há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak meg -
ha tá ro zá sá hoz fel hasz nált költ sé gek és rá for dí tá sok az in do -
kolt költ sé gek és rá for dí tá sok kö ré be tar toz nak-e.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

15.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a vas úti pá lya hasz ná la ti díj ról és kép zé sé nek el ve i -
rõl  szóló 66/2003. (X. 21.) GKM–PM együt tes ren de let,

b) a vas úti pá lya hasz ná la ti díj ról és kép zé sé nek el ve i -
rõl  szóló 66/2003. (X. 21.) GKM–PM együt tes ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 72/2004. (IV. 28.) GKM–PM együt -
tes ren de let.

Ez a be kez dés a ren de let ha tály ba lé pé sét  követõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

Átmeneti rendelkezések

16.  §

(1) Ha az ál lam az or szá gos vagy az ál lam i tu laj don ban
lé võ vas úti pá lyát tar tal ma zó tér sé gi, elõ vá ro si vas úti
 pályahálózat mû köd te tõ jé vel nem kö tött a vas úti pá lya há -
ló zat mû köd te té sé re szer zõ dést, ak kor a díj sza bá si rend -
szer ki ala kí tá sa kor a díj meg ál la pí tó szer ve zet a köz le ke dé -
sért fe le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott vár ha tó köz pon ti
költ ség ve té si tá mo ga tás mér té két ve szi figye lembe.

(2) A Vtv. ha tály ba lé pé se kor már mû kö dõ pá lya há ló -
zat-mû köd te tõk ese tén a díj meg ál la pí tó szer ve zet a DM-et
el sõ al ka lom mal 2008. au gusz tus 31-ig ké szí ti el. A DM
alap ján ké szí tett el sõ DD-t a 2010. de cem ber má so dik
 vasárnapjától kez dõ dõ me net ren di év re vo nat ko zó Há ló -
za ti Üz let sza bály zat ter ve ze té nek nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá val egy ide jû leg kell köz zé ten ni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

17.  §

Ez a ren de let – a Vtv.-vel együtt – a kö vet ke zõ uni ós
 jogi ak tu sok nak va ló meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/440/EGK irány elve (1991. jú li us 29.)
a kö zös sé gi vas utak fej lesz té sé rõl, 8. cikk,



b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2001/14/EK irány -
elve (2001. feb ru ár 26.) a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa ci tás
 elosztásáról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná la ti
 díjának fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról,
4. cikk (4)–(5) be kez dés, 6. cikk (5) be kez dés, 7. cikk
(3) és (6)–(9) be kez dés, 9. cikk (4)–(5) be kez dés, 10. cikk
(2)–(3) be kez dés, 12. cikk,  26. cikk (3) be kez dés.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2007. évi 132–140. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó

egyéb jogszabályok

257/2007. (X. 4.) Korm. r. a köz be szer zé si el já rá sok -
ban elekt ro ni ku san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek
sza bá lya i ról, va la mint az elekt ro ni kus ár lej tés al kal ma zá -
sá ról (Ma gyar Köz löny 132. szám, 9661. ol dal)

270/2007. (X. 18.) Korm. r. a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
 Innovációs Ta nács ról  szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 140. szám, 9880. ol dal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott jogszabály

26/2007. (X. 5.) ÖTM–GKM e. r. a Köz le ke dés Ope ra -
tív Prog ram va la mennyi pri o ri tá sa, va la mint a Kö zép-Ma -
gyar or szá gi Ope ra tív Prog ram 2. pri o ri tá sá nak 2.2. in téz -
ke dé se vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé -
sé rõl (Ma gyar Köz löny 133. szám, 9688. ol dal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter
feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

2007. évi CXV. tv. az egy sé ges élel mi szer-biz ton sá gi
szer ve zet ala kí tás sal össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 136. szám, 9771. ol dal)

2007. évi CXVI. tv. a köz el lá tás biz ton sá ga szem pont -
já ból ki emel ke dõ je len tõ sé gû vál lal ko zá so kat érin tõ egyes 
tör vények mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 138. szám,
9820. ol dal)

254/2007. (X. 4.) Korm. r. az ál lam i va gyon nal va ló
gaz dál ko dás ról (Ma gyar Köz löny 132. szám, 9636. ol dal)

265/2007. (X. 10.) Korm. r. az EGT Fi nan szí ro zá si
 Mechanizmus és a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
vég re haj tá si rend jé rõl  szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm.
 rendelet mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 135. szám,
9724. ol dal)

A Kormány ha tá ro za ta

A Kormány
1079/2007. (X. 10.) Korm.

határozata

a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról

A Kormány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap -
csolódó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV.
tör vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján

1. mó do sít ja a Bay Zol tán Al kal ma zott Ku ta tá si Köz ala -
pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó  Okiratát,
és el fo gad ja annak egy sé ges szer ke ze tû válto zatát;

2. fel ha tal maz za a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak
 bírósági nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben
el jár jon;

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé -
té te lét.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azon nal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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Köz le mé nyek

A Nemzeti Közlekedési Hatóság

k ö z  l e  m é  n y e

a jármûtervezés mûszaki területen bejegyzett szakértõk névjegyzékérõl

A köz le ke dé si, hír köz lé si és víz ügyi szak ér tõk mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 33/1999. (X. 15.) KHVM ren de -
let 7.  §-á ra fi gye lem mel tá jé koz tat juk az ér de kel te ket, hogy a jár mû ter ve zés mû sza ki szak te rü le ten az aláb bi be jegy zett
szak ér tõk vé gez het nek jár mû ter ve zõi te vé keny sé get.

A szak ér tõ neve A szak ér tõ címe Az en ge dély szá ma Az en ge dély ér vé nyes sé ge

And rás Gyu la 8000 Szé kes fe hér vár, Ga ja u. 32. W-K3–7/07–0848 2010. 06. 06.

An tal Zol tán dr. 9624 Pécs, Nap vi rág u. 3. W-K3–7/02–0329 2010. 04. 11.

Ba logh Ist ván 4029 Deb re cen, Haj nal u. 11. II/6. W-K3–7/09–0691 2011. 05. 02.

Ben de Ru dolf 2800 Ta ta bá nya, Bé la kir. krt. 56. IV/1. W-K3–7/11–0680 2010. 03. 25.

Be ne Ta más 2254 Szent már ton ká ta, Rá kó czi út 36. W-K3–7/13–11131 2010. 02. 07.

Be ne da Lász ló 8230 Ba la ton fü red, Ta má si Áron u. 9. W-K3–7/19–0649 2010. 07. 08.

Ber kó Jó zsef 7400 Ka pos vár, Her mann O. u. 84. W-K3–7/14–0592 2010. 02. 15.

Bo ros La jos 1172 Bu da pest, Al só pe tény u. 4. W-K3–7/01–11232 2010. 02. 07.

Csa pó Fe renc 6727 Sze ged, Pá pai u. 81. W-K3–7/06–0503 2010. 02. 08.

Da los Ist ván 6000 Kecs ke mét, Se ges vá ri u. 1. W-K3–7/03–0611 2009. 12. 20.

Ege re si Mik lós Lász ló 5630 Bé kés, Szél sõ u. 39. W-K3–7/04–0382 2010. 04. 21.

Er dõ si Gá bor 6090 Kun szent mik lós, Má jus 1. u. 1/A W-K3–7/03–0518 2010. 04. 26.

Fa ra gó Mik lós 1183 Bu da pest, Csö röt nek u. 6. W-K3–7/01–11201 2010. 04. 04.

Gér Ba lázs 1183 Bu da pest, Ga ram u. 16. W-K3–7/01–12001 2012. 02. 05.

Gu bó dy Gé za 1118 Bu da pest, Szur dok u. 14. W-K3–7/01–11753 2011. 10. 16.

Gyen ge Je nõ 9082 Nyúl, Al só Ege se 283. W-K3–7/08–0947 2010. 03. 25.

He ge dûs Hen rik 2700 Ceg léd, Borz u. 5. W-K3–7/13–11281 2010. 03. 07.

Hor váth Pé ter 1039 Bu da pest, Bi va lyos u. 55. W-K3–7/01–10224 2010. 04. 04.

Hru bócz ki Já nos 4400 Nyír egy há za, Ár pád út 73. F/1. W-K3–7/15–0628 2010. 06. 20.

Hu gyik Ti bor 4028 Deb re cen, Si mo nyi u. 32. W-K3–7/09–0410 2009. 04. 22.

Ká dár Le hel 1222 Bu da pest, Õr nagy u. 2. W-K3–7/01–11425 2010. 07. 04.

Ke re kes Gyu la 4400 Nyír egy há za, Ho mok sor 7. 2/9. W-K3–7/15–0698 2010. 04. 11.

Ke reszt uri Lász ló 7400 Ka pos vár, Cso ko nai u. 2. W-K3–7/14–0492 2010. 07. 13.

Ker kay Ákos 8000 Szé kes fe hér vár, Bras sói u. 54–56. W-K3–7/07–0603 2010. 02. 07.

Kis pé ter An tal 6000 Kecs ke mét, Re i le Gé za u. 12. W-K3–7/03–0667 2010. 12. 13.

Kis s Lász ló 7400 Ka pos vár, Za ra nyi ltp. 21. W-K3–7/14–0236 2009. 12. 07.

Kis s Sán dor 4030 Deb re cen, Vi kár Bé la u. 22/A W-K3–7/09–0773 2007. 04. 16.

Klen ner Ala dár 1115 Bu da pest, Frak nó u. 12/A VI/19. W-K3–7/01–11231 2010. 03. 07.

Kõ vá ri Lász ló 7629 Pécs, Szi e bert R. u. 12. W-K3–7/02–0305 2011. 02. 06.

Lá nyi Ala dár 2100 Gö döl lõ, Bes nyõ u. 1. W-K3–7/13–11598 2011. 03. 06.

Lit ter Lász ló 7627 Pécs, Avar u. 26. W-K3–7/02–0167 2010. 03. 07.

Ma do csai Zsig mond 2000 Szent end re, Nyár u. 5. W-K3–7/13–9545 2010. 01. 03.
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A szak ér tõ neve A szak ér tõ címe Az en ge dély szá ma Az en ge dély ér vé nyes sé ge

Mar moly Lász ló 3300 Eger, Mi kes Ke le men u. 40. W-K3–7/10–0429 2010. 02. 18.

Mar ton Gyu la 8900 Za la eger szeg, Cser fa u. 26. W-K3–7/20–0463 2010. 09. 07.

Me ré tei Im re Ta más dr. 1046 Bu da pest, Új kis ház u. 46. W-K3–7/01–8142 2009. 10. 05.

Mé szá ros Ta más 1172 Bu da pest, XXV. u. 30. W-K3–7/01–11826 2011. 09. 04.

Me zei Ár pád 1041 Bu da pest, Er zsé bet u. 39. W-K3–7/01–11190 2010. 02. 07.

Mi zsák Csa ba 2100 Gö döl lõ, Pa lo ta kert 16. W-K3–7/13–12037 2012. 05. 07.

Mol nár Lász ló 9762 Ta na kajd, Pe tõ fi Sán dor u. 51. W-K3–7/18–0510 2008. 03. 11.

Mol nár Pál 2120 Du na ke szi, Ka zin czy F. u. 49. W-K3–7/13–0200 2010. 01. 03.

Nagy Gá bor 2711 Tá pi ó szent már ton, Sõ re gi u. 52. W-K3–7/13–6470 2010. 09. 05.

Ócsai Ist ván 7200 Dom bó vár, Hu nya di tér 34/A W-K3–7/17–0366 2010. 04. 11.

Or go ván Jó zsef 7100 Szek szárd, Há ry J. u. 3. W-K3–7/17–0484 2010. 06. 25.

Öt vös Fe renc Gá bor 1112 Bu da pest, Bras só u. 39. W-K3–7/13–11606 2011. 03. 06.

Pa ár Ist ván dr. 1112 Bu da pest, Bras só u. 39. W-K3–7/01–8246 2009. 04. 05.

Per ger Já nos 8400 Aj ka, So mo gyi Bé la u. 12. W-K3–7/19–0777 2010. 06. 10.

Pin tér Zol tán 1163 Bu da pest, Ka tó ka u. 50. W-K3–7/01–10220 2010. 10. 04.

Po gács Jó zsef 2851 Kör nye, Dó zsa u. 16. W-K3–7/11–0706 2010. 05. 23.

Réf fi Fe renc 7400 Ka pos vár, Ger le u. 4. W-K3–7/14–0433 2010. 02. 15.

Ro zo vits Zol tán 2800 Ta ta bá nya, Va dász út 58. IV/13. W-K3–7/11–0492 2010. 05. 20.

Sár kö zi Sán dor 6000 Kecs ke mét, For rás u. 2/D fszt. 3. W-K3–7/03–0656 2010. 04. 26.

Sá to ri Pál 9700 Szom bat hely, Ká roly R. u. 43/A II/5. W-K3–7/18–0556 2010. 03. 01.

Schmidt Zol tán 8400 Aj ka, De ák Fe renc u. 52., fszt. 4. W-K3–7/19–0778 2010. 06. 10.

Se be sy Zol tán 6800 Hód me zõ vá sár hely, Ág u. 16. W-K3–7/06–0820 2010. 03. 08.

Sem per ger Im re 6000 Kecs ke mét, Ber csé nyi u. 17. W-K3–7/03–0431 2011. 12. 15.

Si pos At ti la 2000 Szent end re, Nap u. 13/F W-K3–7/13–11139 2010. 02. 07.

Sváb Já nos 8000 Szé kes fe hér vár, Bu dai u. 192. W-K3–7/07–0831 2010. 03. 07.

Szé kely And rás 2096 Üröm, Rá kó czi Fe renc u. 76. W-K3–7/13–5213 2009. 05. 03.

Szen di La jos 3397 Mak lár, Nagy al vég u. 54. W-K3–7/10–0432 2010. 03. 29.

Szé nich Sán dor 1141 Bu da pest, Zo bor hegy tér 2/B W-K3–7/01–6310 2009. 05. 03.

Szen tir mai Pé ter 4032 Deb re cen, Jó zsef At ti la u. 29. W-K3–7/09–0329 2010. 03. 21.

Szi licz ki Jó zsef 7400 Ka pos vár, Má tyás K. u. 6. W-K3–7/14–0239 2009. 12. 07.

Sznyi da György 5553 Kon do ros, Ba csó B. u. 1. W-K3–7/04–0387 2010. 05. 26.

Taj ti Imre Gá bor 3100 Sal gó tar ján, Al kot mány út 5. IV/1. W-K3–7/12–0284 2010. 11. 08.

Tóth Kál mán 9028 Gyõr, Sum más út 23. W-K3–7/08–0942 2010. 03. 01.

Tö rök Lász ló 1121 Bu da pest, Mar ton he gyi út 25. A/7. W-K3–7/01–12131 2012. 04. 12.

Tisch Gá bor 2800 Ta ta bá nya, Szõ lõ hegy, hrsz.: 10336. W-K3–7/11–0708 2010. 05. 24.

Tol na Sán dor 2700 Ceg léd, Szent Imre her ceg u. 25. W-K3–7/13–11069 2010. 02. 07.

Vári Ta más 2040 Bu da örs, Pus kás Ti va dar út 37–41/B W-K3–7/13–11892 2011. 10. 16.

Za hal ka Géza 1138 Bu da pest, Váci út 170/B W-K3–7/01–9032 2010. 09. 05.

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
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Eltulajdonított felügyeleti igazolvány
érvénytelenítése

Kis s Bé la, a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Észak-al -
földi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga köz tiszt vi se lõ je ré szé re a
Haj dú-Bi har Me gyei Köz le ke dé si Fel ügye let ál tal ki ál lí -
tott, 1889 sor szá mú – a fe dõ la pon egy ha ránt arany sáv val
el lá tott, pi ros szí nû – fel ügye le ti iga zol ványt el tu laj do ní -
tot ták.

Az iga zol vány hasz ná la ta 2007. szep tem ber 1-jé tõl ér -
vény te len.

Hirdetés

Módosított pályázati felhívás
Esztergom város helyi menetrend szerinti

személyszállítási szolgáltatásainak ellátására

Ki író: Esz ter gom Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép -
viselõ-testülete a 667/2007. (IX. 20.) esz ter go mi öh. ha tá -
ro za ta alap ján.

Az el já rás tár gya, ille tõ leg mennyi sé ge: Esz ter gom
 Város köz igaz ga tá si te rü le tén he lyi me net rend sze rin ti
 autóbusz-közlekedés üze mel te té se.

Pá lyáz hat nak: jo gi sze mé lyek, gaz da sá gi tár sa sá gok,
köz hasz nú tár sa sá gok, egyé ni vál lal ko zók.

A pá lyá za ti do ku men tá ció be szer zé sé nek ha tár ide je:
2007. de cem ber 17. 12 óra.

Do ku men tá ció dí ja: 100 000 Ft (áfá val).

Fi ze tés fel té te lei és mód ja: a ki írás el len ér té két a pá -
lyázó át uta lás sal tel je sít he ti a Ra if fe i sen Bank Zrt.-nél
 vezetett 12025000-00170092-00100008 szám la szám ra.

A ren del ke zés re bo csá tás mód ja: a pá lyá za ti ki írás
 Esztergom Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta la Pol gár mes te ri

Ka bi net jén ve he tõ át sze mé lye sen hét fõ tõl csü tör tö kig
8-tól 16 órá ig, pén te ken 8-tól 12 órá ig, illetve ké résre pos -
tai úton meg kül dés re ke rül a pá lyá zó ré szé re, amennyi ben
az ellen ér ték meg té rí té sét a pá lyá zó iga zol ja. Az el já rás -
ban va ló rész vé tel fel té te le a pá lyá za ti ki írás meg vé te le.

A szer zõ dés mag ha tá ro zá sa: köz szol gál ta tá si szer -
zõdés.

A szer zõ dés idõ tar ta ma: 1 év, 2007. de cem ber 20.–
2008. de cem ber 19.

A tel je sí tés he lye: a vá ros köz igaz ga tá si te rü le te.

Al kal mas sá gi kö ve tel mé nyek:

– a pá lyá zó jog ké pes sé gé nek iga zo lá sa,

– aján lat té te li ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott, 60 nap nál
nem ré geb bi va la mennyi – cég ki vo nat sze rin ti – szám la ve -
ze tõ pénz ügyi hi tel in té zet nyi lat ko za ta az aláb bi tar ta lom -
mal: – nem volt 30 nap nál hosszabb sor ba ál lás az el múlt
1 év ben, va la mint a szám la nyi tás idõ pont já nak iga zo lá sa,

– a pá lyá zó 2006. évi mér leg- és ered mény-ki mu ta tá sa
(a ne ga tív mér leg hi á nyá nak iga zo lá sa cél já ból),

– a pá lyá za ti ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 60 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo nat ere de ti vagy hi te les má so la ti pél dá nya, 
a te vé keny sé gi kör meg lé té nek iga zo lá sa cél já ból.

A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2007. de cem ber 17. 
12 óra.

Be nyúj tá sá nak cí me: Esz ter gom Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta la, Pol gár mes te ri Ka bi net (2500 Esz ter gom,
 Széchenyi tér 1.).

Az ered mény hir de tés ter ve zett idõ pont ja: 2007. de cem -
ber 19. 9 óra.

A szer zõ dés kö tés ter ve zett idõ pont ja: 2007. de cem ber
19. 12 óra.

A Köz le ke dé si Ér te sí tõ 2007. évi 19. szá má ban köz -
zé tett, azo nos tár gyú pá lyá za ti fel hí vás ér vé nyét vesz ti.
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ki adá sá ban

– a Kre á tor In fo Kft. szer ve zé sé ben – meg je lent a

„He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás
az Alkot mány bíró ság és az Eu ró pai Bí ró ság

döntései nek tük ré ben” cí mû ki ad vány

A két kö tet bõl ál ló ki ad vány cél ja, hogy az egyes rész te rü le te ket sor ra vé ve be mu tas sa, hogy
 melyek azok a leg gya ko ribb hi bák, ame lye ket a he lyi ön kor mány za tok a ren de le te ik megalkotá -
sánál el kö vet nek, még pe dig a je len tõ sebb al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za tok tük ré ben. Mind ezen túl
egy ön ál ló kö tet tar tal maz za az Eu ró pai Bí ró ság azon íté le te it, ame lyek ben he lyi vagy re gi o ná lis
 önkormányzatok, il let ve he lyi vagy re gi o ná lis ha tó sá gok vol tak érin tet tek, vagy el le nük folyt az
 eljárás. E ki ad vány olyan fon tos in for má ci ók gyûjteménye, melyet a helyi önkormányzatok
felhasználhatnak majd a helyi jogalkotás elõkészítésénél.  

A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jogalkalmazás az Al kot mány bí ró ság és az Eu ró pai Bí ró -
ság döntései nek tük rében” cí mû könyv ben te ma ti kus sor rend ben ke rül rend sze re zés re az egyes té -
ma kö rök szem pont já ból fon tos AB ha tá ro za tok rö vid, ki vo na tolt tar tal ma, amely min den jegy zõ és
he lyi dön tés ho zó szá má ra – az ön kor mány za ti ren de let al ko tás hoz – szük sé ges és el en ged he tet len
jogforrás. 

E mel lett az egyes ön kor mány za ti ren de let al ko tá si tárgy kö rök re vo nat ko zó an az ön kor mány za ti
ren de let al ko tás ra fel ha tal ma zást adó ha tá lyos jog sza bá lyok, az egyes ren de le tek fõbb tar tal mi ele -
me i nek és ezen ele mek hez kap cso ló dó AB dön té sek is mer te té sé re is sor ke rül. Az AB ha tá ro za tok
lé nye gi kér dé se i nek fel vá zo lá sa mel lett a meg sem mi sí tett ren de le tek, sza ka szok he lyett he lyes
meg ol dá sok ra is utal a ki ad vány a cél ból, hogy segítséget nyújtson a jegyzõ számára a helyi
jogalkotási problémák megoldásához. 

A kö tet fõ ge rin cét al kot ják a kö vet ke zõ ön kor mány za ti té mák ban al ko tott al kot mány bí ró sá gi dön -
tések: a he lyi jog al ko tás ál ta lá nos kér dé sei és a jo gi alap el vek ér vé nye sü lé se az ön kor mány za ti
ren de le tek ben, a he lyi adó, a ha tó sá gi ár, a szo ci á lis tá mo ga tá sok, gyer mek vé del mi el lá tá sok,
 lakás- és he lyi ség gaz dál ko dás, hul la dék gaz dál ko dás, ál lat tar tás, köz te rü let-hasz ná lat, vá sá rok
és pi a cok rend je, épí tés ügy, ön kor mány za ti vagyon, költségvetés, útépítési és közmûépítési díj,
az ön kor mány zat szervezete és mûködése.

Kü lön ér de kes sé ge a ki ad vány nak, hogy a szer zõk olyan al kot mány bí ró sá gi ha tá ro za to kat is be mu -
tat nak, ame lyek idõ köz ben a ma gyar jog sza bá lyok mó do sí tá sa, il let ve a kö zös sé gi jog nak va ló
meg fe le lés okán nem al kal maz ha tók, ez zel ugyan is el ke rül he tõ, hogy adott eset ben a jog al ko tó
olyan ha tá ro zat ra hivatkozzon a szabályozás során, amely oka fo gyot tá vált.

Ma gyar or szág uni ós csat la ko zá sa óta ki emelt je len tõ sé ge van a kö zös sé gi elõ írá sok be tar tá sá nak
is min d a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa, min d pe dig a he lyi ön kor mány za tok tör vé nyes
mû kö dé sé nek biz to sí tá sa so rán. Így a ki ad vány az Eu ró pai Bí ró ság íté le te i nek rö vid is mer te té se
mel lett az adott hely zet ben al kal ma zan dó kö zös sé gi jog sza bály hi vat ko zá sát, a he lyes ér tel me zést
és a kö ve ten dõ ma ga tar tást is tar tal maz za. Más tag ál la mok ön kor mány za ta i nak ne ga tív  tapasz -
talatai nagy se gít sé gül szol gál hat nak a jegyzõk számára a közösségi jogszabályok helyes alkal -
mazásához és a közösségi jogsértések elkerüléséhez.
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A „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró -
ság dön té se i nek tük rében” cí mû kö tet szer zõi a ma gyar ön kor mány za ti rend szer és az Euró pai Unió 
jog anya gá nak  kiváló is me rõi:
Dr. Gyer gyák Fe renc fõ ta nács adó (Ma gyar Köz tár sa ság Al kot mány bí ró sá ga)
Dr. Oro va Már ta fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 
Sár kö zy né dr. Sza bó Pi ros ka, jegy zõ
Dr. Zöld-Nagy Vik tó ria köz igaz ga tá si jo gász (ÖTM, Köz igaz ga tá si Hi va ta li, Jegy zõi és Ha tó sá gi
 Fõosztály) 

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az
Alkot mány bíró ság és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt ajánl ja az or szág
va la mennyi jegyzõ jének, kör jegy zõ jé nek, fõ jegy zõ jé nek, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si
el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt
 vevõ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 384 ol dal ter je del mû ki ad vány ár a: 3948 Ft áfá val

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi
B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il:
koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

..........................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a „He lyi ön kor mány za ti ren de let al ko tás és jog al kal ma zás az Alkot mány bíró ság 
és az Euró pai Bí ró ság dön té se i nek tük rében” cí mû ki ad ványt (ár a: 3948 Ft + pos ta költ ség),
.....................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .........................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                              cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www. mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
Centrum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 28 476 Ft áfá val. Fél éves elõ fi ze té si díj: 14 238 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.

HU ISSN 1588–7235
07.3596 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


